Betreft: technische vraag: innovatieve aanpakken in het sociaal domein en datagestuurd
werken

1. Heeft de monitor Sociaal Domein ook een paragraaf of aandacht voor
experimenteerruimte oftewel hoe krijgt vernieuwing aandacht in deze monitor?
Nee, daar is in de monitor Sociaal Domein (op dit moment) geen ruimte voor.
2. Welke proeftuinen, pilots of experimenten lopen er in het sociaal domein? Is er een
overzicht van de lopende projecten met een experimenteel karakter? Kan onze fractie het
overzicht aangereikt krijgen?
Een niet limitatief overzicht van de proeftuinen, pilots of experimenten in het sociaal domein
vindt u onderstaand:
2.1 Inkomen
De lopende projecten met een experimenteel karakter binnen cluster inkomen zijn: Kansis,
Sociale coöperatie, en diverse re-integratievoorzieningen
2.2. Jeugd
Lokaal is één van de initiatieven met een experimenteel karakter binnen het cluster jeugd de
uitbouw van de inzet van de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk(POH) ten behoeve van de
beheersing van de jeugd ggz.
Tevens lopen een aantal projecten met een experimenteel karakter binnen de regionale
transformatie jeugd, welke worden ontplooit in 2019 en 2020. Hiertoe behoren onder andere
maatwerktafels, doorontwikkeling van pleegzorgarrangementen, kleinschalige
wooneenheden, integrale vroeghulp, etc.
2.3 Wmo
Momenteel loopt een pilot met een Buurtcirkel. De Buurtcirkel is er voor kwetsbare burgers
die moeite hebben een zelfstandig maatschappelijk bestaan te leiden. Het opbouwen van
relaties en een sociaal vangnet in de eigen buurt staan centraal.
Tevens zorgt gemeente Stichtse Vecht samen met drie GGZ-instellingen (Altrecht, Kwintes,
Impegno) en maatjesproject Handjehelpen ervoor dat personen met ggz-problematiek niet
tussen wal en schip vallen. Deze personen krijgen zo vroeg, zo snel en zo dichtbij mogelijk
ondersteuning. De pilot GGZ in de wijk (in Maarssenbroek) is hiermee een belangrijke
bouwsteen in de lokale aanpak verward gedrag.
2.4 Overig
Graag willen we ook twee ontwikkelingen onder je aandacht brengen:
Ten eerste de voortgang van de projecten binnen de nota ‘Een Sterke Basis’. Hiervoor komt in
de loop van maart een raadsinformatiebrief met daarin de tussenstand van de
projectuitvoering.
Ten slotte hebben we samen met de Utrecht Data School een pilot onderzoeksproject lopen
om te onderzoeken hoe data-analyse het beleid in het sociaal domein kan verbeteren. Dit met

als doel om beter maatwerk in de zorg voor inwoners te kunnen leveren. Over de resultaten
hiervan word uw raad binnenkort apart geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.
3. Op welke manier wordt op dit moment beoordeeld of een pilot, experiment of proeftuin
succesvol is verlopen (bijv. effectmeting) en opgeschaald kan worden? Op welke wijze
speelt datagestuurd werken nu een rol bij de beoordeling van experimenten, pilots en
proeftuinen?
Om te kunnen bepalen of een pilot, experiment of proeftuin succesvol kan zijn, wordt zo
SMART als mogelijk omschreven welke doelen bereikt dienen te worden. Deze doelen
trachten we zo effectief mogelijk te monitoren, hetgeen niet altijd gemakkelijk is daar het gaat
om mensen in hun leefomgeving. Derhalve gebruiken we hierbij zo goed mogelijk
onderbouwde veronderstellingen. Uit monitoring/evaluatie kan ook blijken dat deze
veronderstellingen niet correct zijn, op basis waarvan het experiment dan bijvoorbeeld kan
worden aangepast. Blijkt het in de leefomgeving succesvol te zijn dan kan worden
opgeschaald.
Datagestuurd werken speelt op dit moment nog geen relatief grote rol. Dit kan in de toekomst
verder toenemen; in ieder geval bij initiatieven waar voldoende data verzameld kan worden
(bij voorkeur in de leefwereld van de inwoners).
4. Wanneer is de toestemming van de raad nodig om experimenten, pilots etc. in sociaal
domein op te pakken? Of valt dit voornamelijk onder uitvoering?
Toestemming van de raad is nodig indien het voor de pilot nodig is om af te wijken van het
bestaande beleid of wanneer een experiment niet binnen de kaders past die door de raad zijn
meegegeven aan het college. Dat betekent dat in de meeste gevallen expliciete toestemming
van de raad niet nodig is.

